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les claus del dia
ara  DISSABTE, 1 D’OCTUBRE DEL 2016  

Al diari d’avui reivindi-
quem la figura imprescin-
dible de Maria Aurèlia 
Capmany, tota una do-
nassa de les lletres catala-

nes, que amb la seva obra prolífica i 
gràcies a un activisme incansable, va 
donar continuïtat, durant l’antifran-
quisme i la Transició, a l’esperit cul-
tural republicà que havia vis-
cut en la seva joventut, espe-
cialment com a alumna del 
mític Institut-Escola. Entu-
siasta de les causes de la cul-
tura i el feminisme, sense 
ella la societat catalana hau-
ria anat coixa, li hauria costat més po-
sar-se al dia, alliberar-se de la llosa as-
fixiant de la dictadura, mantenir viva 
la memòria i la llengua dels avis, obrir-
se al món i defugir els sectarismes ide-
ològics. Perquè Maria Aurèlia Cap-
many era essencialment una dona 
lliure, una llibertat interior que va 
projectar damunt la seva obra i la se-

va vida. Filla i néta de folkloristes 
–l’avi era Sebastià Farnés, i el pare, 
Aureli Capmany–, als anys seixanta, 
ja gran, va unir-se a l’escriptor mallor-
quí Jaume Vidal i Alcover, cinc anys 
més jove que ella. Tots dos moririen el 
1991. Capmany va viure per a les lle-
tres com a novel·lista, dramaturga, as-
sagista, traductora i articulista de 

premsa. No va parar. I va combinar 
aquesta dedicació plena amb el com-
promís polític i cívic, durant anys en 
la clandestinitat i després a través de 
les institucions recuperades. En 
aquest sentit, el seu llegat encara es fa 
notar a Barcelona, on va donar volada 
a la política cultural de la ciutat de la 
mà de l’alcalde Pasqual Maragall. 

És necessari reivindicar la seva fi-
gura i la seva memòria, ella que en te-
nia tanta, de memòria, i que es consi-
derava sobretot una treballadora de la 
cultura. El seu queda com l’exemple 
d’algú que, des de la catalanitat més 
arrelada –sovint recordava que a ca-
sa seva eren monolingües–, sempre va 
practicar una autèntica capacitat 

d’acollida i d’integració, sen-
se renúncies però també sen-
se recances. Amb optimisme 
i generositat. Traductora de 
l’italià i el francès (també de 
l’anglès), Maria Aurèlia Cap-
many feia a més gala, amb 

gran simpatia, d’una infinita erudició 
i d’una curiositat universal. “Ho sabia 
tot”, deia d’ella Maragall. La seva pet-
ja en la formulació i reivindicació del 
feminisme, en el teatre –no només va 
escriure, sinó que també va fer d’ac-
triu– i en el món cultural sense fron-
teres ni exclusions hauria de seguir 
inspirant-nos. 

Per què reivindiquem  
Maria Aurèlia Capmany?

L’EDITORIAL

És un exemple per la seva catalanitat 
sense renúncies ni exclusions, i pel 

seu feminisme i compromís cultural

ANTHONY GARNER

HOMENATGE

Demà farà 25 anys que va morir 
Maria Aurèlia Capmany (Bar-
celona, 1918-1991), una figura 
enyorada de les lletres catala-
nes i del feminisme, una dona 
culta, creadora i divertida. La 
recordem amb un llibre singu-
lar, que reprodueix un diàleg 
fresc, lliure i optimista amb 
Pasqual Maragall, quan ell era 
un jove alcalde de la Barcelona 
preolímpica i ella la seva erudi-
ta i a voltes incòmoda regidora 
de Cultura. El llibre el podeu 
obtenir amb el diari avui i demà. 
Avui, a més, dediquem l’Ara 
Llegim de manera monogràfica 
a l’autora, amb articles en què 
repassem la seva trajectòria li-
terària, el seu activisme i la se-
va vida amb articles de Guillem-
Jordi Graells, Josep M. Espi-
nàs, Jordi Llovet, Lluïsa Julià, 
Eva Piquer, Jordi Coca, Ignasi 
Aragay, Xavier Febrés, Pilar 
Godayol, Lluís Anton Baulenas 
i Jordi Carrió. 

Un diàleg lliure 
i optimista 

per a la història
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